“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas”
Ata da 27ª Reunião Ordinária do 2º Ano Legislativo, da 18ª Legislatura da Câmara
Municipal de São Bento do Sul, realizada no dia 14 de junho de 2018. Aos quatorze
dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, em São Bento
do Sul, Estado de Santa Catarina, nas dependências da Câmara Municipal, sita à Rua
Vigando Kock, 69. Presentes a totalidade dos senhores vereadores. Reuniu-se a
Câmara Municipal, em sessão ordinária, sob a presidência do Vereador Edimar
Geraldo Salomon, secretariada pelo Vereador Jairson Sabino. Havendo quórum legal,
em nome de Deus foi aberta a Sessão. Feita à leitura do Artigo 48 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, pelo vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. ATA:
Discutida e aprovada à ata da 26ª reunião ordinária, deste segundo ano legislativo da
18ª legislatura. EXPEDIENTE: Do Expediente constou: Ofício 228/2018 do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação 092; Balancetes dos meses
de agosto 2017 à maio de 2018 da Prefeitura Municipal; Balancete do mês de maio da
EMHAB; Balancetes de janeiro e fevereiro de 2018 do SAMAE; Indicação 1260 do
vereador Edimar Geraldo Salomon; Indicações 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 e 1266
do vereador Claudiomar Wotroba; e ofício do Consórcio Intermunicipal Quiriri.
Correspondência Expedida: Os ofícios expedidos constam da pauta, que é parte
integrante da presente Ata. ORDEM DO DIA: Dentro da ordem do dia, o senhor
presidente, encaminhou para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os
balancetes que deram entrada no expediente. Em primeira discussão o Projeto de Lei
nº 144/18 – Executivo Municipal – Ratifica Termo de Cessão de Uso que entre si
celebram o município de São Bento do Sul e o Estado de Santa Catarina, através da
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Com a palavra o vereador Peter Alexandre
Kneubuehler disse que havia um convenio que venceu em abril deste ano. Foi
solicitada pela corporação a renovação para a utilização das condições de uso. Esses
veículos foram comprados pelo FUNREBOM e já foi feito um termo de cessão de uso
e que agora precisa passar pela Câmara para que seja ratificado. Com a palavra o
vereador Fernando Mallon comentou que as verbas do FUNREBOM são verbas
públicas municipais, então se faz um convenio cedendo para a polícia, para que eles
possam usar esses veículos. Estes veículos não podem ser enviados para outra
corporação e daqui não sai. Com a palavra o senhor presidente disse que São Bento
do Sul coopera muito com a polícia e é muito importante que isso seja mantido.
Ninguém mais querendo se manifestar o senhor presidente informou que o projeto de
lei seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão
o Projeto de Lei nº 145/18 – Executivo Municipal – Extingue o Centro de Educação
Infantil Municipal Berçário Magia do Bebê e revoga a Lei nº 3423, de 25 de setembro
de 2014. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich disse que em uma época
não haviam vagas para todas as crianças que precisavam ser atendidas, então foi
criado o Berçário Magia do Bebê. No ano passado a demanda de crianças para esse
berçário estava muito baixa. Pedindo um aparte o vereador Mallon perguntou se as
crianças foram realocadas para outros locais e se ainda existem vagas no município.
Segundo o vereador Marco disse que não há falta de vagas, o que pode ocorrer é que
justamente no local onde a mãe quer, pode não haver vaga, mas que em outros locais
haverá. Novamente com a palavra o vereador Mallon comentou que foi feito um
investimento grande para resolver a falta de vagas. Fica a ideia de quando voltar a
faltar vagas, podemos resolver segundo o modelo do Berçário Magia do Bebê. Com a
palavra o vereador Peti disse que o art. 2º fala que o arquivamento dos bens moveis e
materiais didáticos fica por responsabilidade de secretaria de educação. Em uma
eventual necessidade de utilização, possa ser feita. Houve uma consulta ao Conselho
Municipal de Educação, o qual está ciente das razões da desativação e que não
apresenta objeções. Com a palavra o senhor presidente disse que há um
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posicionamento da vice-presidente do conselho concordando com a desativação. É
importante quando as pessoas diretamente ligadas são consultadas antes de tomar
uma decisão como essa. Ninguém mais querendo e manifestar o senhor presidente
informou que o projeto de lei seguira para discussão e votação em uma próxima
sessão. Em primeira discussão o Projeto de Lei Legislativo nº 057/18 – César Augusto
Accorsi de Godoy – Altera, inclui parágrafos e dá nova redação a vários artigos da Lei
Municipal nº 1392 de 15 de setembro de 2005, que proíbe a publicidade de placas,
anúncio, cartazes e similares em postes de iluminação pública, árvores, semáforos e
demais logradouros públicos. Com a palavra o vereador César Augusto Accorsi de
Godoy comentou que apresentou esse projeto para a acrescentar a redação da Lei
1392 de 2005 que proíbe a questão de publicidade em alguns aspectos. Comentou da
publicidade fixada nos vidros dos carros estacionados. A lei visa regulamentar isso, as
pessoas não gostam disso e principalmente em dias chuvosos o papel acaba se
tornando uma massa. Não se quer acabar com as propagandas, mas regulamenta-las.
Com a palavra o vereador Fernando Mallon comentou que não podemos considerar os
pontos de ônibus como logradouros públicos e que devemos acrescentar os pontos de
ônibus e demais equipamentos públicos. Pedindo um aparte o vereador Godoy disse
que vai verificar no código de posturas e que se não tiver, irá acrescentar. Com a
palavra o vereador Daguimar Nogueira disse que esteve conversando com o diretor do
DETRU e que disse que estão verificando a questão de entrega nos semáforos. Com
a palavra o vereador Godoy disse que representa perigo ficar na rua e que irá ver isso
diretamente com o diretor do DETRU. Com a palavra o vereador Jaime Pedro Ferreira
de Lima disse que falta educação e fiscalização do patrimônio público. Disse que fez
uma denúncia a dias atrás e que os cartazes continuam nos pontos de ônibus.
Precisamos fazer com que a lei seja cumprida. Pedindo um aparte o vereador
Daguimar comentou a respeito de limitar a idade para que menores não façam essa
entrega. Com a palavra o vereador explicou para as pessoas que estão assistindo que
o projeto parece ser algo corriqueiro, mas o fato que isso acaba se desdobrando e tem
uma relevância para a cidade. Com a palavra o vereador Peti comentou que tem três
erros materiais e que precisam ser corrigidos na redação final. Com a palavra o
vereador Jairson Sabino disse que é necessário afinar o projeto, mas que precisamos
de fiscalização. A prefeitura tinha três fiscais de posturas que se aposentaram, agora
temos apenas um fiscal. Comentou também acerca licitação do transporte público que
ainda não foi feita. Não tem como fiscalizar e o governo não entende esse assunto
como prioridade. Pedindo um aparte o vereador Godoy concorda que isso está lento e
sobre o transporte público, disse ser impossível perder o prazo, sendo que a
concessão era para vinte anos. Esse governo deu o seguimento necessário, quem
perdeu o prazo foi a gestão passada. Com a palavra o vereador Redlich disse que
foram quatro servidores que se aposentaram e que agora tem dois. Realmente é
pouca mão de obra e que existe um compromisso de o executivo criar um concurso
público para possibilitar a contratação. Com relação ao projeto do vereador Godoy,
disse ser favorável e que esse tipo de propaganda não surte o efeito desejado. Com a
palavra o senhor presidente disse que nos anos 70 era um deus nos acuda a quantia
de publicidade que havia no morro da Igreja Matriz. A empresa que divulga deverá ser
responsabilizada. Ninguém mais querendo se manifestar o senhor presidente informou
que o projeto de lei seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Neste
momento foi feita a entrega da moção de aplauso para a Fundação Cidadania.
PALAVRA LIVRE; Primeiro vereador a fazer uso da palavra, senhor Fernando Mallon
iniciou parabenizou todos os doadores de sangue e a Fundação Cidadania. A
fundação foi criada pala sua falecida esposa e que fica muito feliz e emocionado com
o trabalho fantástico que é feito por todos. Em seguida disse que fez uma enquete em
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seu facebook sobre não se usar sacolas plásticas no comércio. Sua filha que é uma
grande incentivadora foi que lhe sugeriu o projeto. É uma situação que algumas
pessoas podem não gostar, por isso fez a enquete. 90% das pessoas votam a favor de
abolir as sacolas plásticas. Tem uma cidade de Santa Catarina que aboliu o canudo de
plástico. Com a palavra o vereador Godoy se prontificou para ajudar no projeto.
Novamente com a palavra o vereador Mallon disse que alguns comentaram que não
adianta fazer aqui porque em outro local as pessoas não fazem. Diante disso o
vereador Mallon disse que cada um deve fazer a sua parte, sem pensar nas atitudes
do outro. Próximo vereador, senhor Marco Rodrigo Redlich iniciou falando a respeito
de uma sugestão que fez no ano passado e que será implementado nos próximos
dias. O projeto trata do problema ambiental que as lâmpadas criam. A partir de agora
o SAMAE dará um destino correto para elas. No deposito de tubos do SAMAE tem um
container para armazenar essas lâmpadas, que poderão ser entregues todos os dias
das 08:00 as 18:00. Existe uma política nacional de logística reversa, mas que não é
cumprida em nosso país. Em seguida comentou a respeito da indicação que fez no
ano passado sobre a possibilidade de a população ter um local para enviar os restos
de construção e de podas de arvores e que a partir de junho haverá um local para
isso. Próximo vereador, senhor Jairson Sabino iniciou dizendo que fica muito feliz
vendo que a semente plantada há alguns anos junto a Fundação Cidadania
germinasse. As pessoas continuam regando o projeto e ele continua crescendo. Em
segunda alertou sobre o descolamento de paciente de ambulância sem um técnico em
enfermagem. Hoje um funcionário do TFD é quem decide, mas ele não é médico e não
pode definir quem vai ter direito a ter um técnico para acompanhar. Dando sequência
comentou acerca da volta do ex-presidente da EMHAB, só que agora em outro cargo.
Disse que convocou o presidente e que ele virá no dia 18 explicar o que é feito com os
valores gastos anualmente. Em seguida comentou que em breve haverá um novo
endereço do Conselho Tutelar e parece que irão para a sede de Assistência Social.
Pedindo um aparte o senhor presidente pediu para que seja confirmada através de um
oficio a vinda do diretor da EMHAB no dia 18. Próximo vereador, senhor Daguimar
Nogueira iniciou parabenizando a Fundação Cidadania e disse que ele também é
doador. Em seguida falou da poluição gerada pelas sacolas plásticas e que apoia a
iniciativa do vereador Mallon. Sobre os panfletos comentados no projeto do vereador
Godoy, ainda existe a tinta que muitas vezes é toxica e que vamos ter um problema de
contaminação em nossos afluentes. Citou o exemplo do Japão que sofre com a
escassez de agua. Em seguida comentou que a Secretária de Educação está fazendo
uma capacitação aos professores e que está tendo uma repercussão fantástica. Por
fim comentou a respeito do projeto da Rede de Vizinhos, que essa semana dois
bandidos foram presos graças a rápida ação da polícia e dos moradores que
avisaram. Próximo vereador, senhor César Augusto Accorsi de Godoy iniciou
agradecendo a presença dos alunos da Univille e que em 2014 os alunos
protagonizaram um debate importante acerca da audiência pública do recebimento ou
não de uma unidade prisional em nosso município. Em seguida comentou que a
tempos atrás a prefeitura resolver corrigir os valores de IPTU, muitas pessoas diziam
que tinham apenas uma garagem em sua propriedade, mas que na realidade havia
uma casa de 300m². Gerou-se uma revolta nas redes sociais, mas só foram afetados
aqueles que deixaram de atualizar o seu imóvel. Três pessoas procuraram o judiciário,
só que ao invés de serem ressarcidos, terão que pagar a diferença dos últimos cinco
anos. Próximo vereador, senhor Edimar Geraldo Salomon iniciou parabenizando a
Fundação Cidadania. Em seguida pediu para o líder do governo verificar a questão da
judicialização da saúde e ver qual é o repasse que não está sendo feito pelo estado.
Recentemente o Governador do estado fez um repasse de R$3 milhões mensais para
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o hospital de Joinville e que acaba esquecendo-se das outras cidades. Próximo
vereador, senhor Claudimar Wotroba iniciou parabenizando a Fundação Cidadania e
que ele também e doador de sangue. Comentou também a respeito de um projeto de
sua autoria que isenta doadores de sangue e medula que ficam isentos de taxas em
concursos públicos. Em seguida comentou que nesse final de semana haverá mais
uma etapa da “São Bento Sempre Limpa” que ocorrerá nos bairros Centro e
Progresso. Dando sequência comentou a respeito de duas indicações que apresentou
hoje. O Rotativo é para ser instalado nos próximos meses e sua sugestão é para que o
estacionamento das ruas Marechal Deodoro e Tertuliano Machado seja feito em 45º.
Pedindo um aparte o senhor presidente pediu para que o vereador Godoy ficasse
atendo ao recuo das esquinas com a empresa que vai gerenciar os estacionamentos.
Próximo vereador, senhor Nivaldo Bogo iniciou parabenizando a Fundação Cidadania
e todos os dadores de sangue. Em seguida comentou a respeito da importância da
conscientização e de atitudes da população com o meio ambiente. Em seguida
comentou acerca das compras públicas, que muitas vezes levam em consideração a
melhor proposta. Nem sempre o menor preço representa a melhor proposta. Quando
foi secretário de obras houve uma compra de pneus e que apareceram produtos com
valor inferior e com qualidade também. Com a palavra o vereador Godoy disse que
acabou de conversar com o Diretor do DETRU e ele disse que os estacionamentos
serão demarcados nos próximos dias e que serão respeitadas as esquinas. Próximo
vereador, senhor Peter Alexandre Kneubuehler iniciou parabenizando a Fundação
Cidadania. Em seguida comentou a respeito da MP que retira parte dos recursos da
loteria federal e repassa para a segurança pública e infelizmente retirando do esporte.
A notícia preocupa tanto aqueles de alto rendimento, quanto os escolares. O ministro
dos esportes disse que o governo vai colocar o esporte para escanteio e que promete
lutar para que a proposta seja desconsiderada. Estimativas apontam que seriam
perdidos R$500 milhões nos esportes. Mas para os clubes de futebol, não há cortes,
há um incremento. Nos países de primeiro mundo o esporte é usado como ferramenta
na construção de cidadania, no Brasil andamos na contramão. Com a palavra o
senhor presidente citou o exemplo da PETROBRAS que agora o governo tira dinheiro
da saúde e esporte para bancar a estatal. Não havendo mais nada a se tratar, o
senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Vereadores para a
Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 18 de junho de 2018, as 19h00min. Encerrando
e mandando lavrar a presente ata. Sala das Sessões, 14 de junho de 2018.
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